Verslag van het gemeenteberaad d.d. 2-6-2019
Aanwezig: ± 90 gemeenteleden
Voorafgaand aan de dienst heeft Piet Kuiper een dringende oproep gedaan aan
de gemeente om zich massaal aan te melden als vrijwilliger. Vanwege het ontslag
van de koster zal het beheer van het zalencentrum met vrijwilligers gedaan
moeten worden. Hiervoor zijn minstens 30 extra mensen nodig. Momenteel is er
een kleine groep mensen die heel veel taken op zich heeft genomen maar zij
raken overbelast. We moeten het samen doen.
Aan het begin van de gemeenteberaad vertelt Dik Kremer wat er zoal gebeurt
binnen de kerkenraad; De vergadering, de notulen, actielijst, de taakgroepen. In
het jaarverslag wat op de site staat vertellen de taakgroepen wat zij allemaal
doen en gedaan hebben. Er gebeurt veel! Er zijn ook veel commissies. Denk aan
de denktank en de financiële commissies die zich bezig houden met de
clustervorming met de Adventskerk, de beheercommissie over o.a. de
vrijwilligers en de koster, wat de pot schaft, GGG’s en noem maar op.
Inmiddels is er al veel samenwerking met de Adventskerk. De startzondag zal
weer deels gezamenlijk zijn, de taakgroepen hebben al regelmatig contact. Er
zijn plannen om 1 gezamenlijk wijkblad op te zetten. Beide kerken doen mee met
het proces Waarderende Gemeente Opbouw. Dit is een vorm van
kerkvernieuwing die een groep mensen aan het voorbereiden is. Komend seizoen
zal er meer concreet worden. Het team van de predikanten functioneert goed
evenals het team van organisten.
Petra Schep informeert de gemeente over De Groene Kerkenactie. Dit is een
landelijk initiatief van Kerk in Actie en Tear en richt zich op alle kerk- en
geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid,
sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Als
Oosterkerk kunnen we meedoen door ons aan te melden als Groene Kerk. Het is
dan de bedoeling dat we met elkaar 1 duurzame stap per jaar zetten. Het gaat
hier om stappen op allerlei gebied: van omgaan met geld, inkopen, afvalbeheer,
energiebeheer tot onderhoud. Meer info: www.groenekerken.nl. Wie het leuk lijkt
om hier mee bezig te gaan kan contact opnemen met Petra Schep of Theo Brand.
Er is gelegenheid voor vragen;
* Het zou fijn zijn als de kerkdiensten ook met beeld uitgezonden kunnen
worden, mensen die thuis luisteren missen veel. O.a. beelden die via de beamer
geprojecteerd worden. Er zijn o.a. financiële redenen dat wij dit nog niet doen. Er
is vaker over gesproken. Ook aandacht voor de plek van musici, graag dicht bij
de microfoon omdat het thuis anders niet te horen is.
* De Bagijn is heel kleurig geworden, de prijs is gelijk aan zwart/wit
* Er is gesproken over de bezorging van de Bagijn en de enveloppen van
kerkbalans. Vooral dit laatste is soms erg moeizaam omdat er regelmatig
negatieve reacties zijn. Al jaren is er een discussie hoe om te gaan met mensen
die al jaren niet betalen. Een uitschrijfformulier geven en laten tekenen is niet
mogelijk. We moeten terughoudend zijn met het uit laten schrijven van mensen.
We maken het hen al makkelijk, maar ze zullen het toch echt zelf moeten doen.
*De afdracht naar de PKN is tegenwoordig op basis van de totale opbrengst van
Kerkbalans en niet per lid. Kerkbalans is momenteel de enige manier om geld

binnen te krijgen, er komt een aparte werkgroep binnen de PGZ voor creatieve
fondsenwerving. Ideeën: iets doen met het gebouw, de ruimtes gezelliger
maken, werken met mensen met afstand op de arbeidsmarkt, MBO-s vragen om
ideeën. Probleem is dat we overdag vrijwilligers moeten inschakelen.
* Onlangs bleken er bij de Bagijn 2 enveloppen te zitten: van de diaconie en van
de solidariteitskas. Dit is niet handig, hier zal op gelet worden. Inmiddels is er
een ander systeem opgezet i.s.m. het kerkelijk bureau om geadresseerde
brieven sneller en makkelijk te sorteren.
* De taakgroep beheer is uitgebreid bezig met het werven van vrijwilligers, er is
veel te doen. Daarom nogmaals de oproep om zich aan te melden als vrijwilliger
in het zalencentrum maar ook als scriba, diaken, afgevaardigde naar de AK en
een jeugdouderling.
* Het contract met Elly zal naar alle waarschijnlijkheid niet verlengd kunnen
worden. De rekenmeesters zijn druk bezig met de financiën maar kunnen geen
enkele toezegging doen.

